
Minnesanteckningar RPO Äldres hälsa. 
Skype 2020-08-25 
Ulrika Stefansson, Björn Westerlind, Anneli Forsgren, Camilla Salomonsson, Kristin Irebring, Johanna 
Nilsson.  
Förhinder: Arne Sjöberg, Melker Löwenhoff 
 

1. Välkomna. Presentation 
Johanna ny, ersätter Kristina Dahlberg under föräldraledighet. 
 
2. Var är vi?  
Laget runt, kort avstämning.  
Östergötland: gemensam krisledning, intensiv vår. Avvecklar 15 sept krisledningsorganisationen. 
Ser över ansvarsfördelning inom områdena. Ex ”Att åldras”. Frågetecken om en ev andravåg av 
covid -19. Sista krisledningsmöte 4 sept, med beredskap att reaktivera vid behov. 
Jönköping samma läge, har redan avvecklat den särskilda sjukvårdsledningen. Försöker också 
fånga och lära av de goda och snabba lösningar vi fick till under våren. 
Kalmar: det befarade scenariot, utifrån turistlän, uteblev. Kommer ha workshop kring hur vi tar 
vara på den utveckling som skett under pandemin.  

 
3. Aktuellt NPO 
Genomgång av remissversion vårdförlopp utredning kognitiv svikt, beslut och tidplaner fastställs 
den 15 sept. Remissrunda pågår troligen till november.  
 
Beslut om deltagare i NAG Palliativ vård. Vi har gjort våra nomineringar(Anders Brunegård och 
Marit Karlsson). Beslut inför nominering NAG skörhet.  
 
29 sept digital workshop Vad är skörhet? Tillsammans med NPO akut vård, Nationella 
primärvårdsrådet och Socialstyrelsen. Redan 150 anmälda. 
 
4. Nära vård 
Regionala sjukvårdsledningen, lärande ex Borgholmsmodellen. Respektive län tar med underlag 
ang sitt arbete för att vi ska kunna identifiera och analysera exempel och lösningar som kan 
användas av alla. 
Inför vårt möte i Nässjö förbereda frågorna: 

- Vad ska vi åstadkomma? 
- Hur bra lyckas vi med det idag? (indikatorer) 
- Vad behöver bli bättre? (Varför göra det här – hur skapa sense of 
urgency) 
- Hur blir vi bättre? 
- Hur följer vi upp och återkopplar? (analys, utvärderar/justerar) 

 
5. Höstens arbete, mötestider  
Camilla och Ulrika uppdaterar handlingsplanen för RPO Äldres hälsa utifrån det som tagits upp på 
de två möten vi planerat i höst. Fortsatt inte klart med processtöd. Region Jönköping arbetar på 
det.  
Förslag att flytta fysiskt möte 17 nov. Innan dess skypeavstämning 6 oktober, Ulrika skickar länk. 
16 sept ställs därmed in.  

 
 
Vid anteckningarna 
Anneli och Ulrika 


